
                 Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina 

1 

 

 
 
 
Príloha č. 2 Opis predmetu obstarávania: 
 
Špecifikácia tovaru: 
 
001 Konvektomat elektrický s bojlerovým a injekčným vyvíjaním pary 

    Kapacita: 11 x GN 1/1.   
 Kapacita jedál: 151 - 250 porcií 
 Energia: elektrika 

Varenie: horúci vzduch 30-300 ° C, kombinovaný režim 30-300 ° C, para 30-130 ° 
C, regenerácia, varenie/pečenie cez noc  
Celkový príkon: 18,6 kW s toleranciou 2% 
Príkon vyvíjača pary: 18 kW 
Napájanie: 3 N῀/400 V/50 – 60 Hz 
Istenie: 32 A 
Hmotnosť: 144 kg s toleranciou 2% 
Rozmery: 933x1080x818 s toleranciou 2% 
Prevedenie: nerezová oceľ AISI 304 
Vybavenie: pokročilý systém vývinu pary, 
- trojité dverové sklo s možnosťou otvorenia jednotlivých skiel na čistenie 
- priečne zásuvy 
- nízkoteplotné varenie 
- varenie/pečenie cez noc 
- automatický predohrev/ schladenie 
- rýchle schladenie varného priestoru 
- dotykový ovládací panel 
- minimálne 99 programov s 9 podkrokmi 
- nekonečný čas varenia 
- minimálne 1 – bodová teplotná sonda 
- integrovaná sprcha na jednoduché čistenie 
- nerezový podstavec pod konvektomat 
- automatický štart /možnosť naprogramovania spustenia stroja od zadaného času) 
- automatické umývanie 

 - obojsmerný ventilátor (patentovaný tvar),  
 - hygienický varný priestor na ľahkú údržbu 
 - WSS (na zaistenie nízkej spotreby vody) 
 Konektivita: USB rozhranie 

- VisionCombi software (spravovanie programov v PC) 
- HACCP záznamy – okamžitá analýza kritických bodov 
- servisný a diagnostický systém pre automatické vyhodnotenie chýb 
- automatická kontrola bojleru, automatický prechod do injekčného režimu 

v prípade neočakávaného výpadku bojleru 
    

002 Zmäkčovač vody 
  - vstupná teplota vody 8 - 25°C  
              - regenerácia kuchynskou soľou 
  
003 Čistiaci prášok na automatické umývanie 

  
004 Prášok na odvápnenie varnej komory 
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005 SADA GN pre konvektomaty  
      10 ks smaltované 65 mm rozmer 1/1 
   10 ks nerezová plná 40 mm rozmer 1/1   
 10 ks nerezová plná 100 mm rozmer 1/1 
 10 ks nerezová dierovaná 100 mm rozmer 1/1 
 2 ks rošt 1/1 
   
006 Doprava a montáž 
   - montážne práce na stroje a zariadenia v uvedenej cenovej ponuke 
  - vybalenie a uloženie na miesto 
  - inštalácia zariadení 
  - funkčné odovzdanie 

007 Kontrola inžinierskych sietí 
  PRED STAVEBNÝMI ÚPRAVAMI  

- komunikácia a koordinácia s profesiami priamo na mieste inštalácie, montáže, 
ako je voda, elektrika, plyn 

  PO STAVEBNÝCH ÚPRAVÁCH 
- kontrola už pripravených podmienok pre inštaláciu, pre možnosť finálneho 
dokončenia povrchových úprav miesta inštalácie 
 

008 Zaškolenie obsluhy odborným kuchárom 
 - odborné zaškolenie personálu pred uvedením do prevádzky v potrebnom rozsahu 
 
 


